Benvolgudes i benvolguts alumnes,
En data 30 d'octubre de 2020, s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat
la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya.
En l'esmentada resolució en l'apartat 12 es determina que els centres que
imparteixen ensenyaments de règim especial reglats, han d'aplicar mesures
per reduir la presencia als centres, sempre en consonància amb les
I n s t r u c c i o n s d e l 3 0 d e j u n y, q u e j a p r e v e i e n e n e l s p l a n s
d’organització (POC) de cada centre i que estan publicades a les respectives
planes Web,
els tres escenaris possibles en funció de l'evolució de la
pandèmia:
•

Modalitat 100% presencial

•

Modalitat 100% telemàtica

•

Modalitat híbrida

Fins a la data d'avui ha estat possible la modalitat 100% presencial llevat casos
excepcionals i puntuals.
A la vista de l'esmentada resolució, la Diputació de Tarragona, considera
necessari establir les següents mesures més concretes per a cada àmbit
educatiu:
•

Pel que fa a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus, s'ha optat
per la modalitat híbrida amb un 50% de presencialitat i un 50% de
docència telemàtica.

•

Això es durà a terme segons els horaris i la seqüenciació que us serà
tramesa des del centre.

•

Amb aquesta modalitat es pretén que, tot vetllant per la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia COVID-19, l'alumnat pugui seguir gaudint,
malgrat les circumstàncies, d'una educació de qualitat dins un sistema
educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament
personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa
adreçada a atendre la diversitat i l'assoliment d'una igualtat
d'oportunitats i d'accessibilitat.

•

Amb aquesta modalitat que contempla que l'alumnat farà una setmana
de 3 dies presencials i 2 de telemàtics i la setmana següent al inrevés, 2
de presencials i 3 de telemàtics, garantim que cada 15 dies TOTHOM te
com a mínim una sessió presencial de TOTES les assignatures.

•

Els horaris que es seguiran, no canviaran dels què s'han seguit fins el
moment, el que vol dir que l'única cosa que canvia és la presència o no
al centre els dies que reflexa la nova organització.

•

El referent per l'alumnat serà el seu tutor-a i a través d'ella-ell cada grup
serà informat periòdicament del desenvolupament de la nova situació a
través dels mitjans que s'establiran el primer dia de la nova organització.

Per tot plegat, la nova organització docent vol afavorir la màxima presencialitat
sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels
nostres centres educatius.
Aquestes mesures entraran en vigor el dilluns 2 de novembre. La nova
organització s'haurà de desenvolupar en el transcurs de tota la setmana i
serà vigent fins a la finalització del primer trimestre del curs escolar, llevat de
possibles canvis segons determini el Departament de Salut i Departament
d'Educació.
Reus, 31 d'octubre de 2020

